
 
 
 
 

REUNIÓ AMB L’INTENDENT CAP TARRAGONA 
08-02-2008 

 
Temes tractats: 
1.- Prestatgeries per les botes de trànsit: està feta la comanda per instal·lar 
a totes les comissaries on hi ha trànsit, prestatgeries per dipositar les botes 
de motorista. 
2.-VAR 15: es donarà publicitat de totes les hores realitzades per tots els 
agents però, privadament a aquell que ho demani. 
3.- A l’anterior reunió es van notificar els percentatges de personal de trànsit 
que realitza hores a les voltes, resultant ser que el 72% de les hores les 
realitza el 90 % de la plantilla que està destinada a escamots, i que el 28 % 
les realitza el 10 % del personal que està destinat a oficines i que a mes els 
donen dies de festa per poder realitzar voltes. Treieu les conclusions que 
estimeu oportunes. Sembla escandalós ja que en aquesta reunió ens han 
facilitat els percentatges segons destinació. 
4.- El Material que hi ha a la recepció de la comissaria de Tarragona, es 
quedarà alli per sortir el més ràpid possible en cas de emergència (!!). 
5.- Totes les consultes sobre el nombre d’efectius de les diferents 
convocatòries es cosa de la Comissaria de Planificació i organització. 
6.- Les comissaries estaran acabades a 1 de novembre, llevat de la de 
Tortosa i Tarragona, que s’habilitaran barracons. 
7.- Les olors de la comissaria de Tortosa: estan en vies de solució, s’ha 
demanat pressupost per la seva reparació. 
8.- Tema estrella del CP: 
 a.- Segons els caps, hi ha una necessitat de reciclatge dels agents allà 
destinats, i és per això, que han decidit reduir paulativament el percentatge 
d’efectius fixes al CP, a la pregunta de que si es faria servir aquest mateix 
principi per tothom que estigui destinats a llocs fixes (P.E. qualsevol oficina) 

COL·LECTIU AUTÒNOM DE TREBALLADORS 
MOSSOS D’ESQUADRA. 

Secció Camp de Tarragona i Terres del Ebre 
C/ Tànger , 48, Baixos 1ª  08018 Barcelona. Tel. 686480356 Fax 93 309 44 80 

 e-mail: tarragona@elsindi.cat 
msn: tgnaelsindi@hotmail.com  web: www.elsindi.cat 

llista de correu: www.elistas.net/lista/mossosdesquadra 



la resposta va ser sorprenent i textual “ per tal d’activar el cervell i evitar 
l’enquilossament de la gent que està al CP “, “ a la resta de destinacions 
s’utilitzen les cèl·lules grises i els del CP no”, d’aquestes afirmacions també 
podeu treure les conclusions que estimeu. 
 b.- Reelaboració i actualització del protocols de seguretat, incloent 
conèixer la gent que hi viu a prop del CP. 
 c.- Els caporals aniran fora de la presó 
 d.- Per tal d’evitar la rumorologia, l’intendent s’ha compromès a 
realitzar reunions amb la finalitat d’explicar i resoldre tots el dubtes que es 
planteja el personal de la presó. 
 e.- Sobre les mesures de seguretat dels mossos, en les entrades i 
sortides desde Les Gavarres a fer el servei al CP, ha insistit molt que no som 
objectiu (!!). 
 f.- El frau de llei que comporta l’entrada i sortida des de Les Gavarres  
al CP, es veurà mitigada els caps de setmana, ja que es donarà la possibilitat 
de realitzar l’entrada directa al CP. 
 
La propera reunió es realitzarà el 13-03-2008. 
 
 
 
 
 
Tarragona 11 de Febrer de 2008 
Oscar Luis Juarranz Moratilla,  
Delegat del CAT al Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre. 


